
Blackline Analytics

EDISTÄMME YRITYSTEN PÄÄTÖKSENTEKOA “MASSADATALLA”

MIKÄ BLACKLINE ANALYTICS ON? 
Blackline Analytics tarjoaa kokonaisvaltaisen katsauksen yksikkösi toiminnasta 
yhdellä, helppokäyttöisellä alustalla. G7-laitteet luovat ja tallentavat jatkuvasti 
suurta datamäärää ja lähettävät sen takaisin Blackline Safety Networkiin, kun 
yhteys muodostetaan. Tämä ”massadata” kerätään automaattisesti Blackline 
Analyticsiin ja järjestetään saumattomasti karttojen, kuvaajien ja taulukoiden 
sarjaksi. Kaasuhälytyksistä laitteen käyttöön ja sisäiseen valvontaan, Blackline 
Analytics auttaa käyttäjiä saamaan tärkeitä tietoja yrityksestään, mittaamaan 
suorituksia, edistämään turvallisuuteen ja tuotteliaisuuteen liittyviä aloitteita sekä 
tukemaan harkittua päätöksentekoa. 

Enemmän tietoa, vähemmän 
ylimääräistä työtä

 � Automaattinen käyttö- ja 
hälytysraportointi

 � Selkeä 
määräystenmukaisuuskoontinäyttö

 � Kaikki tiedot ladataan 
langattomasti Blackline Safety 
Network -järjestelmään

 � Tapahtumakartta näyttää suljettujen  
tilojen kulunseurannan, kaasutiedot 
ja hälytykset

 � Interaktiivisten raporttien avulla 
käyttäjät voivat porautua syvemmälle 
tietoihin ja tarkastella tarkkoja tietoja

www.BlacklineSafety.com

MASSADATA – SUURET MAHDOLLISUUDET
Suoraan Blackline Live -portaaliin rakennettu Blackline Analytics on saatavilla 
kaikille käyttäjille, joilla on kirjautumistiedot, ja sitä voidaan käyttää millä tahansa 
internetyhteydellä varustetulla laitteella. Kaikkia analytiikka-alustalla näytettyjä 
tietoja voidaan helposti suodattaa ja järjestellä käyttäjän tarpeiden mukaan. 
Blackline Analyticsiin kirjauduttuaan käyttäjä näkee sarjan raportteja, joilla he 
voivat tarkastella yksikköjensä huoltotoimenpiteitä ja määräystenmukaisuutta, 
tarkastella tapahtumia, hälytysten reaktioaikoja ja muuta.



RAPORTIT
Blacklinen yhdistetyt ratkaisut luovat jatkuvasti suuria määriä arvokasta dataa. Blackline Analytics tuo kaikki tiedot sormiesi 
ulottuville useiden helppolukuisten kaavioiden, kuvaajien ja taulukoiden muodossa. Jokaista raporttia voidaan käyttää 
moneen eri tarkoitukseen, mukaan lukien auttamaan yrityksiä tekemään harkittuja päätöksiä ja tunnistamaan helposti 
optimoitavissa olevia alueita.

Blackline Analyticsin avulla yritykset voivat:

 � Kasvattaa tuottavuutta – Hyödyntää käyttö- ja määräystenmukaisuusraporttia ja toiminnanvarmistustesti- ja 
kalibrointiraporttia nähdäkseen reaaliajassa yksikön määräystenmukaisuuden tason ilman, että tiedot tulee hakea 
manuaalisesti kentältä ja koota, tarkastaa ja ilmoittaa ne osakkeenomistajille. Blackline Analytics varmistaa, ettei 
sinun tarvitse koskaan uhrata tuottavuutta hallinnoidessasi dataraportteja.  

 � Tee harkittuja päätöksiä – Tapahtumakartan ja sattumus- ja hälytysraporttien avulla yritykset näkevät tietoa 
sattumuksista ja tapahtumista, joihin työntekijät törmäävät kentällä. Tätä tietoa voidaan sitten tarkastella ja 
hyödyntää ennakoivien ja harkittujen päätösten tekemiseen. 

 � Tarkastele G7-tietoja kentältä – Blackline Analytics tarjoaa käyttäjille kokonaisvaltaisen, reaaliaikaisen näkymän 
G7-laitteidensa sijainneista sekä antaa pääsyn niiden ajan saatossa tuottamaan dataan. Käyttäjät näkevät 
yleiskatsauksen tiloistaan ja toimistaan ja voivat helposti selvittää, mitkä alueet ovat tuottavia ja mitkä alueet  
voivat olla vaarallisia.

Blackline Analyticsin avulla käyttäjät pystyvät helposti näkemään turvallisuustietoja, mikä auttaa harkittujen  
yrityspäätösten tekemisessä. Reaaliaikaisten ominaisuuksien ja yli 125 maata kattavan puhelinverkkoyhteyden  
avulla on helppo tunnistaa, missä tiimisi toimivat ja varmistaa heidän turvallisuutensa. 
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TAPAHTUMARAPORTTI
Tapahtumaraportti tarjoaa käyttäjille yleiskatsauksen kaikista  
G7-laitteiden tallentamista tiedoista koko organisaatiossa. 
Asiakkaat voivat käyttää erilaisia suodattimia tarkastellakseen 
tietoja tiettyjen käyttäjien, ryhmien tai tapahtumatyyppien 
perusteella.

Tämä raportti näyttää myös datasuuntauksia ajan saatossa, 
jotta yritykset voivat tarkkailla, mitkä käyttäjät käyttävät kaasun 
tunnistuslaitteitaan tehokkaasti ja tunnistaakseen, ilmeneekö 
ajan saatossa poikkeavia havaintoja tai toistuvia ongelmia.

KÄYTÄ TÄTÄ RAPORTTIA NÄIN:

 � Seuraa suuntauksia ajan saatossa – Valitse päivämääräväli 
ja vertaile dataa rinnakkain. Data voidaan suodattaa 
tapahtumatyypin, päivämäärävälin, käyttäjien ja jopa 
sensorityypin perusteella. 

 � Seuraa, kuinka työntekijät käyttävät kaasun 
tunnistuslaitteita – Tarkastele, mitkä käyttäjät ja laitteet 
törmäävät toistuviin tapahtumiin – sen avulla pystyt helposti 
tunnistamaan, hyötyisivätkö käyttäjät lisäkoulutuksesta.  

 � Seuraa työnkulkujen ja prosessien parannuksia – 
Tapahtumaraportissa ilmoitettu data antaa käyttäjien 
selvittää, mitkä työnkulut ovat tehokkaimpia ja missä on 
vielä parannettavaa, mikä auttaa tekemään organisaatioiden 
toiminnasta tehokkaampaa. 



TAPAHTUMAKARTTA-
RAPORTTI
Tapahtumakarttaraportti täydentää 
tapahtumaraporttia – se tarjoaa 
käyttäjille kartan, jossa näkyy 
tapahtuman tarkka sijainti. 

Tämä tarjoaa asiakkaille visuaalisen 
työkalun, jolla he voivat tarkastella 
helposti sijaintiseurattua dataa ja 
tunnistaa tietynlaisia useammin 
ilmeneviä tapahtumia.

KÄYTÄ TÄTÄ RAPORTTIA NÄIN:

 � Katso tapahtuman tarkka sijainti – Laitteissamme on sijainninseuranta, minkä avulla käyttäjät voivat tarkastella 
laitteidensa sijaintia reaaliajassa. Käyttäjät voivat selvittää sattumuksen tarkan sijainnin kadunnimen ja rakennuksen 
sijainnin tarkkuudella.  

 � Tunnista mahdollisia vaara-alueita – Olipa kyseessä alueita, joissa on toistuvasti vaarana kaasuvuodot, 
liukastuminen, kompastuminen tai putoaminen, tapahtumaraportti näyttää hälytyshistorian helposti luettavan  
kartan muodossa, jonka avulla pystyt tunnistamaan vaara-alueita, joiden vaarallisuutta tulee ehkä lieventää. 

HÄLYTYSRAPORTTI
Hälytysraportti tarjoaa käyttäjille erittelyn heidän 
laitteissaan tapahtuvista hälytyksistä. Tämän 
raportin avulla käyttäjät pystyvät tarkastelemaan, 
mitkä laitteet tuottavat eniten hälytyksiä ja missä 
sijainnissa sekä minkä tyypin hälytyksiä ilmenee 
useimmiten.

KÄYTÄ TÄTÄ RAPORTTIA NÄIN:

 � Selvitä vastausaikojen tehokkuus – Hälytysraportti näyttää hälytyksen sijainnin ja tyypin sekä reagointiajan jokaiseen 
hälytystyyppiin, minkä avulla käyttäjät voivat mitata turvallisuudesta vastaavan tiiminsä tehokkuutta. Yritykset voivat 
myös valita valvontaan Blacklinen kattavan vuorokauden ympäri toimivien valvontakumppanien verkoston, joka vastaa 
99,7 prosenttiin hälytyksistä alle 60 sekunnissa, mikä auttaa tekemään valvonnasta huoletonta ja tukee yrityksiä. 

 � Näe, mitkä hälytykset toistuvat useimmiten ajan saatossa – Käyttäjät näkevät päivämäärävälin valitsemalla 
ajanjakson aikana ilmenneiden hälytysten määrän ja tyypin. Dataa voidaan sitten vertailla rinnakkain, mikä auttaa 
tunnistamaan, mitkä hälytykset toistuvat useimmiten. Tällä voidaan selvittää, kuinka nämä tilanteet voidaan hallita 
paremmin tulevaisuudessa. 
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KÄYTÄ TÄTÄ RAPORTTIA NÄIN:

 � Selvitä, liittyvätkö tapahtumat toisiinsa – Sattumusraportilla käyttäjät voivat porautua syvemmälle tapahtumiin, 
kuten kaasuvuotoihin, liukastumisiin, kompastumisiin ja putoamisiin, liittyviin lisätietoihin. Valitsemalla päivämäärävälin 
yritykset voivat helpommin selvittää ilmenneiden tapahtumien järjestyksen ja saada tarkempaa tietoa siitä, kuinka 
toimintaa voidaan optimoida niiden välttämiseksi tulevaisuudessa.  

 � Tarkastele kaasulukemien sijainteja – Kaasuvuodon tapauksessa sinun täytyy tietää tarkalleen vuodon 
tapahtumapaikka ja mikä johti kyseiseen tapahtumaan. Sattumusraportti näyttää tarkan sijainnin, jossa laite  
havaitsi kaasua. 

SATTUMUSRAPORTTI
Tämä raportti antaa tietoa tietystä 
tapahtuneesta sattumuksesta. 

Käyttäjät voivat tarkastella laitteen 
kaasulukemia tietyltä ajanjaksolta ja 
kartoittaa tapahtumia rinnakkain, jotta  
niitä on helppo vertailla. 

Päivämäärävälejä voidaan valita – ne 
auttavat selvittämään tapahtumien 
kronologisen järjestyksen ja liittyivätkö  
tietyt sattumukset toisiinsa.

KÄYTTÖ- JA MÄÄRÄYSTENMUKAI-
SUUSRAPORTTI

Käyttö- ja määräystenmukaisuusraportti tarjoaa 
organisaatiolle säännöstenmukaisia kaasuntunnistus- 
ja käytön määräystenmukaisuustietoja laite-, ryhmä- 
tai organisaatiokohtaisesti. 

Tämä raportti on loistava työkalu, joka auttaa käyttäjiä 
tunnistamaan määräystenmukaisuussuuntauksia ja 
tarkastelemaan, kuinka tiimit käyttävät laitteitaan, 
sekä seuraamaan muutoksia laitteiden käytössä ajan 
saatossa.

KÄYTÄ TÄTÄ RAPORTTIA NÄIN:

 � Vältä manuaalinen määräystenmukaisuustietojen haku kentältä – Käyttö- ja määräystenmukaisuusraportti 
antaa yhteenvedon yksikön määräystenmukaisuustiedoista yhdessä kätevässä paikassa, millä vältytään 
työintensiivisiltä manuaalisilta prosesseilta näiden tietojen hakemisessa ja kokoamisessa. 

 � Selvitä yksikkösi määräystenmukaisuuden tila – Yritykset pystyvät laitteillamme mukauttamaan kaasuun liittyvät 
määräystenmukaisuusasetukset, ja käyttö- ja määräystenmukaisuusraportti näyttää käyttäjille, kuinka usein kukin laite 
on ollut määräystenmukainen, minkä avulla he pystyvät selvittämään, mitä laitteita käytetään oikein.



TOIMINTAVARMISTUSTESTI- JA KALIBROINTIRAPORTTI
Yritykset voivat käyttää tätä raporttia tarkastellakseen kaikkia toimintavarmistustestejään ja kalibrointejaan selvittääkseen, 
mihin laitteisiin tulee suorittaa toimintavarmistustesti ja kalibrointi ja mitkä testit suoritettiin manuaalisesti tai G7-telakalla. 

Myös G7-laite tai anturi voi avata tämän raportin. Näin käyttäjät voivat helposti selvittää, tuleeko anturi vaihtaa tai onko 
telakka konfiguroitu oikein.

KÄYTÄ TÄTÄ RAPORTTIA NÄIN:

 � Varmista, että G7 huolletaan oikein – Tämä 
raportti näyttää laitteet, joita ei ole testattu 
säännöllisesti, minkä avulla yritykset voivat 
tarkastella, mille käyttäjälle laite on annettu, 
jotta he voivat ilmoittaa testauksen tarpeesta. 

 � Selvitä, mitkä G7:t saattavat tarvita huoltoa 
tai korjausta – Toimintavarmistustestit 
ja kalibroinnit varmistavat kaasuanturin 
toimivuuden, kuten myös G7:n valojen, äänien 
ja värinän toimivuuden. Tämä raportti tarjoaa 
käyttäjille tietoja, miksi toimintavarmistustesti 
tai kalibrointi on saattanut epäonnistua, mikä 
auttaa käyttäjiä tunnistamaan, täytyykö laite 
korjata. 
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Laitteet ja kasetit – Tämä raportti näyttää käyttäjille 
täyden yleiskatsauksen laitteidensa tilasta, mukaan 
lukien niiden laiteohjelmaversiosta ja milloin kukin 
laite on viimeksi ollut yhteydessä Blackline Safety 
Networkiin, mikä auttaa käyttäjiä pysymään ajan tasalla 
laiteohjelmapäivityksistä ja laitteiden ja kasettien 
huoltotoimenpiteissä. 

Käyttäjät näkevät myös, kuinka monta laitetta ja kasettia 
kukin tiimin jäsen omistaa. 

RESURSSIENKÄYTTÖRAPORTIT
Blackline Analytics sisältää myös raportteja, jotka näyttävät lisätietoja laitteen laiteohjelmasta sekä lisävarusteista, joita 
voidaan ostaa täydentämään G7:n toimintoja. 

Paikannuslähettimet – Tämä raportti näyttää 
käyttäjille tietoa paikannuslähettimien käytöstä. 
Lähetinraporttia voidaan käyttää lähettimien akun 
varaustason valvontaan ja varmistamaan, että sijainnit 
lähetetään säännöllisesti ja tehokkaasti.

G7-telakat – Telakkaraportti näyttää käyttäjille tietoa 
telakoidensa tilasta ja sijainnista. Tämä raportti auttaa 
käyttäjiä selvittämään, milloin telakkaa on käytetty 
viimeksi, ja sen avulla he voivat myös seurata telakoiden 
toimintavarmistustestejä ja kalibrointeja niiden toimivuuden 
varmistamiseksi.

Telakkaraportilla käyttäjät voivat tehdä vianmäärityksiä ja 
selvittää, ilmenevätkö ongelmat telakassa vai itse laitteessa. 
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BLACKLINE ANALYTICS – G7 INSIGHT
PIDÄ LAITTEET AINA KENTÄLLÄ 

G7 Insight on yksinkertainen ratkaisumme, joka yhdistää johtavan kaasun tunnistuksen 
reaaliaikaiseen määräystenmukaisuus- ja liiketoiminta-analyysityökaluihin. Blackline Analytics 
on G7 Insightin tärkeä komponentti – se täydentää G7:n yhdistettävyyttä tarjoamalla 
vaivattomasti tarkasteltavia tietoja. 

Käyttötiedot tallentuvat ja latautuvat laitteista automaattisesti Blackline Safety Network 
-järjestelmään. Tietoja ei enää tarvitse yhdistellä manuaalisesti, sillä G7 Insight automatisoi 
suljettujen tilojen kulunseurannan ja kaasunvalvonnan työnkulut tuottaen enemmän selkeitä 
tietoja kuin yksikään vastaava järjestelmä tähän saakka, ilman ylimääräistä työtä. 
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HALUATKO TEHDÄ ENEMMÄN TIEDOILLASI? 

Blackline tarjoaa useita erilaisia mukautettavia vaihtoehtoja yrityksesi erilaisiin tarpeisiin. Talon 
sisäisestä konsultoinnista dataintegraatioon useista lähteistä – me voimme auttaa yrityksiä 
käyttämään dataa arvokkaammin. Ota yhteyttä Blackline-myyntitiimiin saadaksesi lisätietoja. 


